
KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-

POMORSKIEGO IV KADENCJA 

 

1 
NAZWA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ1 

 

2 
SIEDZIBA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ 2 

 

3 
NR REJESTRU LUB 
EWIDENCJI 

 

4 WOJEWÓDZTWO3 
 

 

Oświadczam, iż dane organizacji pozarządowej są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz 

widnieją w aktualnym wyciągu z rejestru, ewidencji lub innego dokumentu poświadczającego czynne 

prawo wyborcze.  

 

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ4 

 

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Województwo Kujawsko-Pomorskie – 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 

Toruń, reprezentowane przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i 

świadomie w celu oddania głosu na kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także zostałem (-am) poinformowany (-a) na temat warunków 

przetwarzania moich danych osobowych. 

UWAGA! Powyższe pole powinno zostać uzupełnione odręcznymi podpisami osób upoważnionych do 

reprezentowania organizacji. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną. 

W przypadku braku podpisów głosy oddane za pomocą tej karty do głosowania będą nieważne. 

 

 

                                                           
1 W przypadku podmiotów wpisanych do KRS należy wpisać treść widniejącą w Dziale 1, Rubryce 1 – Dane 
podmiotu. 
2 W przypadku podmiotów wpisanych do KRS należy wpisać treść widniejącą w Dziale 1, Rubryce 2 – Siedziba  
i adres podmiotu. 
3 W przypadku podmiotów wpisanych do KRS należy wpisać treść widniejącą w Dziale 1, Rubryce 2 – Siedziba  
i adres podmiotu. 
4 Kartę do głosowania powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej.  
W przypadku podmiotów wpisanych do KRS informacje o sposobie reprezentacji znajdują się w Dziale 2, 
Rubryce 1 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Sposób reprezentacji podmiotu. 



KANDYDACI DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA  

KUJAWSKO-POMORSKIEGO IV KADENCJA 

  Ważny głos to postawienie znaku "x" przy 
nazwisku kandydata - głos można oddać na max. 

7 kandydatów 

1 Adam Dybowski 
  

2 Anna Leszczyńska 
  

3 Beata Wyczyńska-Hoppe 
  

4 Ewa Grobelska 
  

5 Ewa Zbelicka 
  

6 Jan Maria Grabowski 
  

7 Jolanta Pisarska-Bitowt 
  

8 Karol Gutsze 
  

9 Kazimierz Musiałowski 
  

10 Krzysztof Badowski 
  

11 Łukasz Broniszewski 
  

12 Maciej Sas 
  

13 Małgorzata Bonin 
  

14 Marta Kożuchowska 
  

15 Paweł Gorecki 
  

16 Przemysław Stalkowski 
  

17 Regina Tomaszewska 
  

18 Tadeusz Bosman-Krzyżanowski 
  

19 Tomasz Oset 
  

20 Zenon Wilczyński 
  

 



 

Zasady głosowania – wyciąg z regulaminu. 

1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych są wybierani w wyborach powszechnych, 

bezpośrednich i jawnych. 

2. Prawo oddania głosu mają podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (art. 3. ust. 2 i 3) zarejestrowane na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. 

3. Jedna organizacja otrzymuje jeden mandat wyborczy. 

4. Głosowanie trwa 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia kandydatów na stronie internetowej 

ngo.kujawsko-pomorskie.pl.  

5. Każda uprawniona organizacja może głosować raz i w ramach tego głosowania może oddać 

maksymalnie 7 głosów po 1 głosie dla poszczególnych kandydatów stawiając znak X przy ich 

nazwiskach (tj. organizacja może głosować na maksymalnie 7 kandydatów). 

6. Głos będzie uznany za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania będzie zaznaczonych więcej niż 

7 nazwisk. 

7. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, której wzór zamieszczony jest na stronie 

internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl. Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć do 

Komisji Wyborczej w jeden z dwóch sposobów: (1) pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, (2) pocztą mailową poprzez 

przesłanie skanu dokumentu na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl we wskazanym w ogłoszeniu 

terminie. Decyduje data wpływu do Komisji Wyborczej. 

8. Wypełniona karta do głosowania musi być opieczętowana i podpisana przez osoby uprawnione 

do reprezentowania organizacji oddającej głos. 

9. Osoby, które uzyskały największą liczbę głosów stają się kandydatami na reprezentantów 

organizacji pozarządowych do Rady przedstawianymi Marszałkowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

10. Po zakończeniu głosowania, Komisja Wyborcza przedstawi niezwłocznie wyniki głosowania na 

stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl, w tym opublikuje protokół z przeprowadzonej procedury 

wyborczej. 

11. Po zakończeniu głosowania i ogłoszeniu wyników Komisja Wyborcza przedstawi Marszałkowi 

Województwa kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do powołania do Rady. 

12. Decyzje dotyczące treści Regulaminu oraz w kwestiach w nim nieuregulowanych podejmuje 

Komisja Wyborcza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


